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Året som har gått har varit en nystart för föreningen och har präglats av satsningar och 

struktur i föreningsarbetet. Ny Klubbchef har anställts i april 2018 och har varit ett lyft 

för föreningen. 

Antalet aktiva spelare ligger på ca 840st och är en liten ökning från föregående år.  

 

Styrelsearbete:   

 

Styrelsens sammansättning förändrades något då Jonas Nordin lämnade och Pamela 

Lindeman fick ta över ordförande posten. Styrelsen har under året utöver årsmöte hållit 8 

protokollförda styrelsemöten. Styrelsen består av Ordförande Pamela Lindeman, 

Sekreterare Anna Cronberg, Kassör Joakim Sporrong, Ledamot Fredrik Eriksson, 

Ledamot Lotta Tillberg, Ledamot Andreas Boustedt, Suppleant Ann Schylström, Revisor 

Roger Kvist och Valberedning Gustavo Borgenengh , P-J Johansson och Göran Selin. 

 

Under året har föreningen bedrivit barn-, ungdoms- och seniorverksamhet i fotboll samt 

arrangerat aktiviteter som ÅBK-dagen, Stadium Fotbollscamp, Höst-camp, Lilla 

Europaligan, Fotbollslekis, Fotbollskul samt Strömmingscupen. 

Fotbollsverksamheten 5- och 11-mannaspel har skett på fullt linjerade planer på naturgräs 

på Tuvan medan 7- och 9-manna spelat på konstgräset. ÅBK har även fullt utnyttjat sin 

del av tiderna på Sportcentrum under hela säsongen. Lekisgrupper och vissa 5-mannalag 

har nyttjat planer i sitt närområde runt om i kommunen. Med ca 2000 aktivitetstillfällen 

under året börjar det bli trångt överallt.  

 

Konstgräsplanen på Margeretelund har bytts ut av kommunen och har blivit den första 

planen i kommunen med granulatfritt konstgräs. Istället för granulat har sand lagts ner i 

konstgräset vilket inte har varit enligt våra förväntningar. Brännskador samt att man har 

fastnat med fotbollskor i mattan har resulterat i allvarliga tillbud och skador på våra 

spelare. Kommunen har inlett en utredning och vi förväntar oss ett svar innan våren. Vårt 

förslag till kommunen är att förse konstgräset med granulat igen. 

 

Resultatmässigt har året varit framgångsrikt dels genom att vi har kvar våra stora 

juniortrupper med fina resultat och engagerade ledare.  

Damseniorerna gjorde en fin insats i div 3 och har säkrat sin plats i den serien. 

Huvudtränare Chrille Holm lämnar över huvudansvaret till Peter Sandberg 2019.  

Herrseniorerna gick in med ny ledarstab och mycket engagemang runt omkring laget och 

vår klubbstuga. In marscher med knattar och musik gav en härlig stämning på våra 

hemmamatcher. Huvudtränare Clas Sundberg lämnar över huvudansvaret till Oscar Estay 

inför säsong 2019. Ett ungt herrlag som höll sig kvar i div 6 inför 2019. 

 

Fotbollskul (5 år): 

 

Verksamheten leddes av vår fotbollskonsulent Guss och till sin hjälp hade han ett antal 

ungdomsledare i åldrarna 14-17 år. Detta visade sig var väldigt lyckat även detta år och 

uppskattat av både tjejerna och killarna som var med samt deras föräldrar. Fem tillfällen 

på våren och fem tillfällen på hösten, med egen boll och t-shirt, för 500kr är en bra väg in 

i fotbollens underbara värld. Det har det varit 64st aktiva 5 åringar, vilket är en ökning. 
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Lekis (6–7 år): 

 

Året inleddes traditionsenligt med ett föräldramöte och en utbildningsdag med 

materielutdelning för alla nya ledare. I oktober avslutades säsongen med en fantastisk 

matchdag på Tuvan med mycket fotboll, medaljer, diplom och hurrarop för alla duktiga 

spelare och ovärderliga ledare.  

De som går andra året lekis har även getts möjlighet att spela Lilla Europaligan vilket 

några grupper har valt att göra.  

 

Lilla Europaligan, 5-manna fotboll : 

 

2018 spelade totalt 226st 5-manna fotboll. 

Söndagarnas matchtimmar är en folkfest med ca 800 besökare på Tuvan under tre 

intensiva timmar. Under året har 9-åringar även haft möjlighet att spela i S:t Erikscupen .  

Alla matcher ger även ett utmärkt tillfälle för våra nyutbildade domare att testa på att vara 

matchledare. Det har varit domarmentorer på plats under några av söndagarna. Året 

avslutades med den traditionsenliga Strömmingscupen under en dag i oktober.  

 

7-mannafotboll: 

ÅBK hade 181st aktiva i åldern 10–11 år under 2018. Matcher har spelats på konstgräset.  

9-mannafotboll: 

ÅBK hade 115st i ålder 12–13 år som spelat 9-mannafotboll på konstgräset under 

säsongen. Det finns tydliga tendenser att 9-manna, tillsammans med utmärkt arbete från 

ledare, hjälper till att överbrygga hoppet till 11-manna och att fler fortsätter spela fotboll.  

11-mannafotboll: 
Vi ser en positiv trend i att fler fortsätter spela fotboll högre upp i åldern. Glappet mellan 

knattefotboll och junior - senior är på väg att fyllas. ÅBK är en ideell förening och vi 

arvoderar endast junior och seniortränare. Engagemanget får inte avstanna för föräldrar 

med känslan av brist på kunskap, utan fortsatt utbildning ska vara ett naturligt steg när 

man kliver upp till 11-manna. 

Fler ungdomar i vår verksamhet vill engagera sig som ledare och detta ska föreningen 

fortsätta med. Uppmuntran och utbildning är en självklarhet för våra ungdomsledare. 

Föreningen har även arvode för våra ungdomsledare. Denna pott har legat på samma nivå 

sedan start 2016 och styrelsen har nu beslutat om en höjning då vi får fler och fler 

ungdomsledare. Förbundets ”Framtidens fotbollsledare” har Linda Fernberg, William 

Eneroth och Oliver Ekblom gått och blev klara i våras. Alla 3 tränar lag i vår förening 

idag. Föreningen måste även arbeta långsiktigt då dessa ungdomar blir vuxna. Den ideella 

föreningen slussas in i ett arvoderat ledarsystem vilket styrelsen måste uppmärksamma 

och ha en plan för i framtiden. 

 

Anläggningen: 

  

Vår anläggning har underhållits av vår egen personal och liksom tidigare har ÅBK även 

driftat den kommunägda konstgräsplanen. Hur driften ser ut för den nya konstgräsplanen 

2019 är inte klart. 
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Utbildning:  

 

ÅBK har under året genomfört ett antal förbundsutbildningar samt introduktion för 

lekisledare. Alla 13-åringar har erbjudits att genomgå grundkurs för domare som ett led i 

sin fotbollsutbildning, vilket också gav dem behörighet att döma 5- och 7-manna fotboll. 

Vi har även haft fortbildningskurser för 7-mannadomare som gett dem fortsatt 

behörighet. Våra 9/11-manna domare har fortbildats genom förbundet. Två C-diplom 

utbildningar genomfördes för våra tränare, en på våren och en på hösten, med instruktörer 

från STFF. Utbildningen var på hemmaplan något vi sett som en fördel med tanke på 

resor mm. Föreningen har nu ca 45 aktiva tränare som genomfört C-diplom. Styrelsen har 

även beslutat att alla som coachar och är huvudtränare från 5-manna ska gå C-diplom. 

Orsaken och syftet är att vi ska lära ut på ”rätt sätt” då en ny spelarutbildningsplan trädde 

i kraft 2017.  

Utbildning i vårt närvarosystem My club för våra ledare har varit en gång under året. 

Utbildningen har visat sig vara väldigt viktig då vi får statliga och kommunala bidrag för 

vår närvarorapportering. Förståelsen och respekten för detta system är väldigt viktig för 

oss som förening. Föreningen kommer hålla fler av dessa utbildningar 2019. 

 

Cafeteria: 

 

Karina Fernberg har fortsatt sitt arbete och ansvar under året för cafeterian. 

Ny/begagnade möbler har köpts in och även ny kyl och frys. Klubbstugan är en viktig del 

i att Margretelunds IP upplevs som en trevlig anläggning att komma till. En gång i 

veckan har cafeterian även hållits öppen på kvällstid mitt i veckan, vilket uppskattas av 

både spelare och föräldrar. 

 

Idrotts- och Friluftsalliansen: 

 

ÅBK har haft en fortsatt aktiv roll i alliansens arbete. Pamela Lindeman Ordförande har 

varit föreningens representant i IFA. Arbetet I IFA har präglats av valet 2018 samt 

Riksidrottsförbundets strategi 2025. Fokus från föreningarna i Österåker har också legat 

på nya hallar och planer i kommunen. 

 

Ekonomi: 

 

Den löpande ekonomin med bokföring, löner och skatter har skötts av en fristående 

redovisningsbyrå, Easy Redovisning. Budgeten har tyvärr inte kunnat hållas med saknade 

intäkter och ökat materialinköp påvisar tyvärr ett minus resultat i år. Budgeten för 2019 

kommer därför ligga på ett högre plusresultat än tidigare år. 

Fotbollskonsulent tjänsten går ner till 50% from 8 januari 2019. Då Guss blivit anställd 

av skolan och vi får inte in den intäkten längre till föreningen. För övrigt hänvisas till 

separat resultat- och balansräkning. 

 

Åkersberga den 5december 2018 

Pamela Lindeman 

Ordförande 

 
 


